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Questão 41 

(CKM-2016-adaptado) Você está digitando um 

documento no Word 2010 e precisa configurar as 

margens da página. Assim, qual o procedimento que 

você deve efetuar?  

A) Clicar na guia “Layout” e, em seguida, no botão 

“Margens”.  

B) Clicar na guia “Inserir” e, em seguida, clicar no botão 

“Margens”.  

C) Utilizar o atalho “Control + B”.  

D) Utilizar o atalho “Control + S”.  

E) Clicar no botão “Configurações de página” na guia 

de “Página Inicial”.  
 

 

Questão 42 

No Excel, ao digitar em uma célula vazia para iniciar 

uma fórmula, utiliza-se o sinal de: 

A) Asterisco (*) 

B) Igual (=) 

C) Exclamação (!) 

D) Interrogação (?) 

E) Porcentagem (%)  
 

 

Questão 43 

(CKM-2015) Como é chamado o recurso apresentado 

na parte inferior da tela em sistemas operacionais 

Windows, em configuração padrão, e que além de 

conter o botão Iniciar, também dispõe a data e hora do 

sistema e exibe todos os programas que estão sendo 

executados pelo sistema?  

A) Pasta Documentos.  

B) Painel de controle.  

C) Botão Acessórios.  

D) Barra de tarefas.  

E) Seção de Ajuda e Suporte.  
 

 

Questão 44 

No Microsoft Office 2010, o aplicativo Microsoft Word 

permite a criação e formatação de texto com qualidade 

e agilidade. Entre diversas formas de interagir com este 

aplicativo temos o uso de atalhos no teclado para a 

edição de texto. Assinale entre as alternativas 

apresentadas qual representa uma afirmativa 

CORRETA. 

A) SHIFT + F3 - Altera as letras para maiúsculas ou 

minúsculas. 

B) SHIFT + Z - Desfaz a última ação. 

C) CTRL + F1 - Fecha o documento aberto. 

D) CTRL + P - Abre um arquivo novo em branco. 

E) CTRL + S - Negrito. 

 

Questão 45 

(CKM-2015) Assinale a seguir a alternativa que 

apresenta um tipo de gráfico padrão disponível no 

Microsoft Excel: 

A) esférico. 

B) causal. 

C) de dispersão. 

D) de extensão. 

E) rodízio. 

 

 

Questão 46 

Meios e métodos informáticos para tornar as 

informações truncadas ou embaralhadas, por meio de 

um processo de cifrar a mensagem, restaurando-a para 

sua forma original, mediante um procedimento 

chamado de decifração é o (a)  

A) Backup  

B) Firewall  

C) Criptografia  

D) Ameaça  

E) Antivírus 

 

 

Questão 47 

(CKM-2015) Qual a opção que permite colocar um 

computador com sistema operacional Windows 8 em 

um estado de baixa utilização de energia, de modo que 

ele possa ser inicializado rapidamente? 

A) Logoff. 

B) Em espera. 

C) Trocar usuário. 

D) Desligar. 

E) Reiniciar 

 

 

Questão 48 

Assinale a alternativa que indica apenas formatos de 

arquivo de texto.  

A) doc - txt - rtf. 

B) gif - jpg - bmp. 

C) mpg - avi - wmv. 

D) ogg - wma - wav. 

E) rar - zip - 7z. 
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Questão 49 

Todos os recursos presentes na Internet são 

localizados por meio de um endereço único 

denominado 

A) DNS. 

B) FTP. 

C) URL. 

D) SPAM. 

E) TELNET. 

 

 

Questão 50 

Cópia de segurança é a cópia de dados feita em um 

meio de armazenamento digital para que os mesmos 

possam ser restaurados em caso da perda por 

apagamentos acidentais, por corrupção de dados ou 

por falhas de dispositivos. Assinale a alternativa em 

que não existe um meio difundido de cópia de 

segurança. 

A) HD externo. 

B) DVD. 

C) Cartão Micro SD. 

D) Monitor. 

E) Pen drive. 

 

 

Questão 51 

Um Agente de Organização Escolar inseriu valores nas 

células A1, B1 e C1 em uma planilha do Excel. 

Assinale a alternativa que contém a função do Excel 

utilizada para efetuar a multiplicação entre esses três 

valores: 

A) = PROD(A1:C1)  

B) =MULT(A1:C1) 

C) =MÉDIA(A1:C1) 

D) =ABS(A1:C1) 

E) =SOMAQUAD(A1:C1) 

 

 

Questão 52 

No Microsoft Word, a possibilidade de ocultar texto é 

alcançada através da opção de menu 

A) Estilo. 

B) Proteger documento. 

C) Parágrafo. 

D) Área de transferência. 

E) Fonte. 

 

 

Questão 53 

(CKM-2015) No Microsoft Word, como é chamado o 

efeito de texto que corresponde a uma linha simples ou 

dupla disposta abaixo do texto a que foi aplicado? 

A) Arial. 

B) Negrito. 

C) Itálico. 

D) Tachado. 

E) Sublinhado. 

 

 

Questão 54 

(CKM-2015) No Microsoft Excel como é representada a 

célula contida na décima linha da primeira coluna? 

A) A10 

B) 10A 

C) AA10 

D) A=10 

E) A1A10 

 

 

Questão 55 

Dentre os recursos fornecidos pelo Windows (em sua 

versão XP ou superior) em sua instalação padrão, 

estão os aplicativos para edição de textos e 

manipulação de imagens. São eles, respectivamente: 

A) WordPad e Gimp. 

B) Paint e WordPad. 

C) Power Point e Paint. 

D) WordPad e Paint. 

E) Word e Paint. 

 

 

Questão 56 

(CKM-2015) Qual software do pacote Microsoft Office 

permite que o usuário crie apresentações na forma de 

páginas sequenciais que podem conter textos, sons, 

imagens e outros recursos multimídia? 

A) Internet Explorer. 

B) Windows 8. 

C) Outlook. 

D) PowerPoint. 

E) Excel. 

 

 

Questão 57 

Ao recebermos uma mensagem ou e-mail no Correio 

Eletrônico, de um determinado remetente e desejamos 

mandar a mensagem recebida para outro(s) 

destinatário(s), devemos utilizar a opção de:  

A) Responder 

B) Responder a todos 

C) Encaminhar 

D) Descartar 

E) Anexar 

 

 

Questão 58 

Observe as células de uma planilha eletrônica no 

software Microsoft Excel: A1 = 5, B1 = 48 e C1 = 2. O 
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valor resultante na célula D1, que contém a fórmula 

=A1+B1/C1^2, será  

A) 13,25 

B) 15,75  

C) 19,25 

D) 17  

E) 20 

 

 

Questão 59 

(CKM-2015) Assinale a seguir a alternativa que 

apresenta um procedimento diretamente preventivo no 

sentido de evitar a perda permanente de dados:  

A) Atualizar o navegador de Internet.  

B) Instalar vários firewalls.  

C) Fazer backups com frequência.  

D) Manter o antivírus bloqueado.  

E) Desfragmentar o disco rígido do computador.  

 

 

Questão 60 

(CKM-2015) Em determinada planilha do Microsoft 

Excel, inseriu-se o valor 3 na célula A1 e a fórmula 

=A1^(3) na célula B1. Assim, o valor a ser retornado 

pelo software na célula B1 corresponde a qual valor?  

A) Raiz quadrada de 9.  

B) 3 elevado ao quadrado.  

C) Raiz cúbica de 3.  

D) 3 elevado ao cubo.  

E) Raiz cúbica de 9. 
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